
Siechnice, dnia 27 kwietnia 2020 r. 

SISK Z.8.2020 „ Zakup kontenera socjalnego dla pracowników zewnętrznych Siechnickiej Inwestycyjnej 

Spółki Komunalnej sp. z o.o." 

I. DOPRECYZOWANY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup w formie leasingu wraz z dostawą i montażem kontenera socjalnego 
wraz z zapleczem sanitarnym dla pracowników terenowych w liczbie 10-ciu osób. 

Zamawiający oczekuje przedstawienia oferty na zestaw kontenerów gotowych do użytkowania wraz 
z wyposażeniem w założonym układzie i parametrach: 

I. Układ kontenerów - bryła - prostokąt o wymiarach zewnętrznych: 

• Szerokość w przedziale 280 - 325 cm, 

• Długość w przedziale 1250 - 1650 cm, 

• Wysokość w przedziale 280 - 330 cm, 

2. Układ pomieszczeń wewnętrznych zapewniający pomieszczenia socjalnego dla I O osób w skład których 

wchodzą pomieszczenia: 

• pomieszczenie szatni - wyposażone w ławki i szafki na odzież czystą i robocza, 

• pomieszczenie socjalne - wyposażone w zlewozmywak, lodówkę, płytę grzewczą 

np. indukcyjny, szatka na naczynia - spożywcza, 

• WC - co najmniej jedna miska ustępowa, pisuar, umywalka, 

• łazienka - co najmniej jeden prysznic, umywalka robocza, umywalka czysta, 

Układ pomieszczeń musi być zgodny z obowiązującym i przepisami i wytycznym i wszystkich branży 

i urzędów (BHP, PIP, Sanepid, Prawo Budowlane, itp.), spełniający wymagania budowlane - 

mieszkalne pozwalające na uzyskanie stosownych zezwoleń. 

3. Konstrukcja kontenerów musi spełniać wymagania budowlane jak dla budownictwa tradycyjnego 

mieszkalnego z zaznaczeniem dla wytycznych budownictwa mieszkalnego obowiązujących na 2021 

rok. 

Zastosowane i dobrane konstrukcje przegród muszą spełniać wytyczne parametrów budowlanych dla 

przepisów budynków mieszkalnych z wytycznymi co do klasy energooszczędności budownictwa, oraz 

posiadać wszelkie niezbędne odbiory, atesty, pozwolenia. 

Zamawiający na oferowany przedmiot zamówienia będzie występował do Starostwa Powiatowego 

we Wrocławiu o pozwolenie na budowę jak dla budynku mieszkalnego. Wykonawca jest 

zobowiązany do przedstawienia pełnej niezbędnej do tego celu dokumentacji projektowej, 

konstrukcyjnej, instalacyjnej oraz niezbędnych opisów i rysunków, pozwalających na załączenie 

kompletu dokumentów i złożenia w Wydziale Architektury o pozwolenie na budowę. 

4. Przedmiot zamówienia stanowi gotowy do użytkowania obiekt spełniający wszystkie wymagania 

i posiadający wszelkie niezbędne odbiory, pomiary w tym między innymi: 



• Pomiary instalacji elektrycznej, 

• Pomiary, próby instalacji wodno kanalizacyjnej, 

• Odbiory instalacji wentylacji, 

• Projekt instalacji elektrycznej, wodno kanalizacyjnej, wentylacji, 

5. Podłączenia instalacji wody i kanalizacji oczekiwane jest od dołu tzn. ,,od spodu", zaś przyłącze 

elektryczne boczne naścienne po krótszej krawędzi obiektu. 

6. Posadowienie kontenerów na punktowych podstawach, ustawionych na utwardzonym podłożu. Stopy 

podpór powinny posiadać możliwość regulacji wysokości pozwalające na wypoziomowanie obiektu. 

7. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w kalkulacji oferty dostawę i montaż zaoferowanego 

przedmiotu w wskazanym przez Zamawiającego miejscu tj. ul. Sportowa, 55-011 Siechnice, w terminie 

nie dłuższym jak 90 dni od dnia zawarcia umowy. 


